
ما هو فريوس كورونا؟

فريوس كورونا )Covid-19( هو مرض يشبه إىل حد كبري اإلنفلونزا. يُسبِّب الفريوس شكاوى يف الجهاز التنفيس والسعال والحمى. يتعاىف معظم األشخاص من الفريوس )بشكل 

عام يف غضون 7 أيام(. بالنسبة لكبار السن واألشخاص الذين يعانون من مشاكل يف الرئة أو القلب أو الكىل، عىل سبيل املثال، ميكن أن يكون الفريوس أكرث خطورة.

ينتقل فريوس كورونا بني األشخاص. عندما يسعل أو يزفر الشخص املُصاب، ينترش الفريوس من خالل قطرات صغرية تخرج من األنف أو الفم. ميكن للشخص املُصاب أن ينقل 

الفريوس لآلخرين من خالل التالمس باليد أيًضا. إذا كنت ُمصابًا بالفريوس، فيجب عليك الحرص عىل أال تصيب اآلخرين.

التدابري الخاصة باملقيمني يف منطقة العزل

ما هي األعراض؟

 الحمى )درجة حرارة فوقالسعال و /أو العطس

 37.5 درجة مئوية(

إلتهاب الحلق  صعوبة التنفس
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ما هي منطقة العزل؟

منطقة العزل هي غرفة يف مركز االستقبال يجب عىل األشخاص أن يبقوا فيها منعزلني عن اآلخرين ملدة ال تقل عن 7 أيام. ال يُسمح بأن يكون هناك أي تواصل بني األشخاص 

 املوجودين يف منطقة العزل وبني املقيمني اآلخرين يف مركز االستقبال. هذا العزل )الفصل بني األشخاص( رضوري لتجنب إصابة اآلخرين باملرض ووقف 

تزايد انتشار فريوس كورونا. .

ابق يف غرفتك
ابق يف غرفتك أو يف منطقة العزل.	 

ال تغادر منطقة العزل إال ألسباب عاجلة أو صحية.	 

ارتِد قناًعا "كاممة" عند مغادرة منطقة العزل.	 

نظافتك الشخصية 
اغسل يديك بانتظام باملاء والصابون  	 

قبل األكل	 

بعد دخول املرحاض "الحامم" يف كل مرة	 

بعد السعال أو العطس	 

يف كل مرة تغادر فيها الغرفة	 

قلل عدد مرات ملسك لوجهك قدر اإلمكان.	 

استمر يف االعتناء بنظافتك الشخصية.	 

التدابري املطبقة يف منطقة العزل

 أثناء إقامتك يف منطقة العزل، يجب عليك اتباع هذه التدابري. بهذه الطريقة، ميكنك أن تضمن أال 

تصيب األشخاص الذين يدخلون منطقة العزل بفريوس كورونا. 

 



استخدم مناديل ورقية 
استخدم منديل ورقي جديد يف كل مرة عند السعال أو العطس	 

تخلص من املناديل الورقية بوضعها يف سلة قاممة بغطاء	 

إذا مل يكن لديك منديل ورقي، فقم بالسعال أو العطس يف مرفقك.	 

ال تُشارك األشياء الخاصة بك مع اآلخرين
ال تُشارك األشياء الخاصة بك )فرشاة األسنان، أدوات املائدة، املالبس، املناشف، املالءات( مع اآلخرين	 

ال تُشارك سجائرك مع أشخاص آخرين	 

ابتعد قليالً
احرص عىل وجود مسافة 1.5 مرت بينك وبني األشخاص اآلخرين )إن أمكن، مسافة 1 مرت يف غرفتك أيًضا(	 

ال يجوز لك استقبال أي زائرين يف الغرفة أو منطقة العزل.	 

ال ترتدي قناع الوجه يف منطقة العزل.	 

فقط املوظفني الذين يدخلون منطقة العزل يرتدون قناع الوجه.	 

حافظ عىل نظافة غرفتك 
قم بتنظيف أي أسطح تلمسها )الطاوالت، مقابض األبواب، األرضية، مقعد املرحاض، وما إىل ذلك( باستخدام منتج تنظيف يوميًا.	 

اشطف املرحاض ذو الغطاء باملاء.	 

ضع الغسيل املتسخ يف الكيس الذي يتم إعطاؤه لك. سيتم جمع الغسيل الخاص بك وغسله لك.	 

افتح النوافذ 3 مرات يوميًا لتهوية الغرفة.	 

قم بإلقاء كل القاممة واملناديل الورقية والنفايات يف سلة املهمالت. أغلق غطاء سلة املهمالت.	 

تناول الطعام يف غرفتك
سيتم إعطاؤك وجباتك يف غرفتك. ال تذهب إىل غرفة تناول الطعام.	 

بعد الوجبة، إن أمكن، اغسل املواد القابلة إلعادة االستخدام باملاء والصابون واتركها عند باب غرفتك. وسيتم أخذ هذه املواد من أمام باب غرفتك.	 

توفري الرعاية الطبية لك
سيقوم أحد أعضاء الفريق الطبي بزيارتك بانتظام يف منطقة العزل. اتبع تعليامتهم حرفيًا وبحذافريها.	 

ال يجوز لك زيارة قسم الخدمات الطبية أو االستقبال بنفسك. 	 

 إذا كنت بحاجة إىل أحد أفراد الفريق )الطبي( ألن أعراضك تتفاقم لألسوأ 	 

ابق يف غرفتك وانتظر. )حمى شديدة، صعوبة يف التنفس(، فرُيجى االتصال عىل رقم الهاتف        

إذا كان ذلك رضوريًا، سيأيت الطبيب أو املمرضة لزيارتك يف غرفتك.	 

www.fedasilinfo.be :ملزيد من املعلومات، يُرجى زيارة املوقع اإللكرتوين

استمر يف حياتك وواصل التقدم!
نحن نعلم أن الحياة يف عزلة ليست أمرًا سهاًل. يُرجى أن تضع يف بالك أن إقامتك يف منطقة العزل مؤقتة. من خالل اتباع هذه التدابري بدقة، فإنك تضمن 

عدم إصابة أصدقائك وعائلتك واألشخاص اآلخرين املقيمني يف مركز االستقبال باملرض. وهذا يجعلك نوعا ما بطال يف أعني الناس الذين تعرفهم. شكرًا جزياًل 

لك التباع التدابري ونتمنى لك الشفاء العاجل!

 هل لديك أي أسئلة؟ هل تشعر باالكتئاب؟ ميكنك االتصال بالفريق الطبي أو 

مبوظفي مركز االستقبال عىل رقم الهاتف   

ابق يف غرفتك
ابق يف غرفتك أو يف منطقة العزل.	 

ال تغادر منطقة العزل إال ألسباب عاجلة أو صحية.	 

ارتِد قناًعا "كاممة" عند مغادرة منطقة العزل.	 

نظافتك الشخصية 
اغسل يديك بانتظام باملاء والصابون  	 

قبل األكل	 

بعد دخول املرحاض "الحامم" يف كل مرة	 

بعد السعال أو العطس	 

يف كل مرة تغادر فيها الغرفة	 

قلل عدد مرات ملسك لوجهك قدر اإلمكان.	 

استمر يف االعتناء بنظافتك الشخصية.	 


